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Takács Erzsébet
A középkori szegénység problematikája 

Christine de Pisán műveiben"

Nagymessze szállt, s én itt maradtam, 
Tudatlan, búsan, fonnyadón,
Sötét szedernél gyászosabban...
Nincs pénzem, Jussom, birtokom;
A leghüványabb kis rokon 
Az utcán rám ismerni restel,
Ha meglát, messzi eloson:
A szegény ember, komisz ember.
Villon, Testamentum, XXIII., 1461, 
(Ford. Mészöly Dezső)

A  szegénység  t á r s a d a lm i froblém ája  egy ú j és izgalmas kutatási téma a medie- 
/  \  visztikában, Magyarországon pedig -  tudomásom szerint -  még érintetlen 

JL JL terület. A probléma bemutatására Christine de Pisán munkáit választottam 
forrásul. Ennek három oka van: Christine de Pisán egy laikus nő nézőpontjából 
látta a világot, és éppen abban a „zűrzavaros” 14. századi Franciaországban élt, 
amely fontos társadalmi változások színtere volt.' Különösen igaz ez a szegénység 
kérdésére vonatkozóan,

Christine de Pisán a késő középkor egyik legtermékenyebb és legsokoldalúbb 
szerzője, Franciaország első „hivatásos” írónője volt.2 Nagyon fontos, hogy egy 
in lá g i szerzőről van szó, m ert így nagyobb a valószínűsége, hogy egy reálisabb, 
idealizálástól mentes kép jelenik meg a létező szegénységről. Christine de Pisán 
számára az ínség nem jelentett eszményi állapotot, bár az önként vállalt szegény-

* A tanulmány az 1999. évi OTDK-ra készült, témavezetője Sághy Marianne volt.
1 T uchman, Barbara W.: Távoli tükör. A szerencsétlen 14. század. Budapest, Európa, 1987.; 

H uizinca, johan: A középkor alkonya. Budapest, Helikon, 1982.
2 Christine de Pisán (1364/1365-1430 k.) élete és művei szinte ismeretlenek Magyarországon. 

Egyetlen művéből sem készült fordítás vagy kivonat és a szakirodalomban is csak egy Chris
tine de Pisannal foglalkozó tanulmányt sikerült találnom: Sághy Marianne: A nők városa. 
In: Társadalomtörténeti tanulmányok a közeli és a régmúltból. Emlékkönyv Székely György 70. 
születésnapjára. Budapest, 1994. Ezért a dolgozat végén a függelékben ismertetem életét és 
műveinek rövid tartalmát.

Sic Itur a d  A stra <ös 1999. 2^1. sz. 163-194.



Christine és a herceg (Livre du dúc des vrais amans)
The City of Scholars. New Approaches to Christine de Pisán. Ed.: Margarete 

Zimmermann -D ina  De Rendis. Berlin -  New York, deGruyter, 1994, 2. kép
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ségről éppen olyan magasztos, dicsérő jelzőket használva írt, mint számos kor
társa.1 A kétféle paupertas két külön világ, ideál és valóság volt. Pontosan tudta: 
kortársai többsége nem teheti meg, hogy aktív életét és az ezzel já ró  összes gon
dot, bajt feladva a maga választotta vita contemplativa szellemében éljen. Christine 
műveiben nem egy Árpád-házi Szent Erzsébet-típusú nő az ideális,3 4 hanem  a 
családja, birtoka, háztartása rendjén és békéjén őrködő okos anya és feleség, aki 
többjót tesz azzal, ha ügyesen „gazdálkodik” és segíti a szegényeket, mintha maga 
válik azzá.5 6 A „jó szegény” és „rossz szegény” toposzát mellőzve e bonyolult tá r
sadalmi problém át a maga összetettségében a szegények különböző típusain 
keresztül ábrázolta.

A második ok a szerző női mivoltában rejlik. Évszázadok óta ő az első nő, akinek 
művei lehetőséget nyújtanak arra, hogy a középkori társadalmat egy másik, a 
férfiakétól különböző szemszögből lássuk. A szegényekhez, a velük kapcsolatban 
felmerült kérdésekhez is másképpen közelített, mint ahogy azt egy teológus, 
államférfi vagy egy vidéki nemesember tette volna. Ez tette számomra különösen 
értékessé kortársai által is nagyrabecsült alkotásait. Nők számára írt viselkedési 
útmutatója, a Le Lwre des Trois Vertues: Le Trésor de la Cité des Dames (A Három 
Erény Könyve: A Nők Városának Kincse)5 különösen nagy hangsúlyt helyezett az 
elesettekkel való bánásmódra. Ez nem meglepő: a jótékonykodás a késő antik
vitástól kezdve a nők -  persze főképp az előlekő és gazdag nők -  fontos feladata és 
egyetlen közszereplési lehetősége is.7

A harmadik ok, hogy a 100 éves háború, a nagy pestisjárványok, a gazdasági 
krízis és a demográfiai ingadozások által fémjelzett 14. század olyan változásokat 
okozott, mely a társadalom alapvető viszonyait, kapcsolatrendszerét -  és természe
tesen a vizsgák kérdéskört is -  érintették.

Hogy látható legyen, miképpen változott meg a szegények helyzete és az emberek 
velük való viszonya, szeretném röviden áttekinteni, mennyiben jelentett változást 
a 14. század a középkori szegénység történetében.

3 Például Gerson, Jean: Vival Rex Idézi: Mollat, Michel: The Poor in Ihe M idik Ages. Yale 
Cniversity, 1986. 259.

4 Christine de Pisán: The Treasure of Ihe Cily of Ijidies or The Boák of the Tree Virtues- London, 
Penguin, 1986. 60. (Továbbiakban: Pisán, 1986.)

5 Uo. -  Christine itt egy fontos kérdésben dönt. A korai kereszténységnek és későbbi, 
középkori formájának két alapvető, de egymással össze nem egyeztethető ideálja volt: egy
felől a lemondás heroikus életformája, másfelől az a kötelesség, hogy segítsünk a szegé
nyeken és a rászorulókon. Az előbbi a tökéletességhez vezető út, de csak egy szűk elit 
számára elérhető, ugyanakkor az utóbbi gyakorlásához elengedhetetlen valamennyi vagyon.

6 P isán, 1986.
7 Brown, Peter: A szentkultusz. Budapest, Atlantisz, 1991. 71.
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II.

1. A korai középkor agrártársadalma a szegénység „klasszikus” formáját ismerte. 
Ez egyfelől a gazdasági értelemben vett szegénységetjelentette -  a legszükségesebb 
javak nélkülözését, a biztos megélhetés hiányát, az éhezést -, másfelől a társadalmi 
szegénységet -  a bizonytalan társadalmi státuszt, a katonai és igazságszolgáltatási 
védelem hiányát. A kora középkor szegényei a pauperes név alatt összefoglalt 
özvegyek, árvák, öregek, gyerekek, betegek, bűnösök és földművelők, akiknek 
közös jellemzőjük, hogy egyedül állnak a világban, nincsenek barátaik, pártfogóik.

Ebben az időszakban -  mely a l l .  századig tart -  a jótékonykodás és a társadalmi 
segítségnyújtás hagyományos formáival lehet találkozni: a potentes alamizsna- és 
adományosztásával. Az adományozók mindig magas rangúak: királyok, nemesek, 
püspökök. A szűkölködőknek gondját viselni nem egyéni kezdeményezésre ha
gyatkozó szabad választás, hanem a kölcsönös függések rendszerében elfoglalt 
hely által előírt kötelezettség volt, „kötelességszerű generozitás.”8 Ajótékonykodás 
egyben a társadalmi kapcsolatok megerősítésére is szolgált. Egyik részről a társa
dalom és az egyház intézménye, másik, részről az egyén(ek) és a csoport(ok) között, 
mely intézményes és spirituális kapcsolatot is jelentett.

A falvakban, paraszti közösségekben kialakult szolidaritás lehetővé tette, hogy 
az elesettebb családok megmeneküljenek a teljes elszegényedéstől és ezért „nagy 
számuk ellenére a falusi szegények nem nehezedtek súlyos teherként a társadalom 
mindennapi életére”,9 10 nem jelentettek belülről bomlasztó tényezőt és a társadalom 
kordában tudta tartani ezt a veszélyt. Még azokban az ínséges időkben, amikor 
sem a közösségtől, sem a plébániától nem lehetett segítségre számítani, még ekkor 
sem hagyták el falvaikat a szegények, hogy máshol keressenek megélhetést, és 
csak nagyon ritka esetben vándoroltak el egy másik városba,1Q

A korban egyetlen intézmény nyújtott tartós segítséget az elesetteknek: a kolostor. 
Az egyház Krisztus szolgálata mellett a szegények szolgálatában találta meg 
legitimációjának eszközét, és vált a korszak egyetlen szociális intézményévé. Hogy 
az elvek a gyakorlatban is megvalósuljanak, Nagy Károly egyik kapituláréjában 
rögzítette: az egy háznak jövedelme egyharmadát a szegények megsegítésére kell 
fordítania.11 Csak a 11-12. századtól jelent meg egy másik intézmény, a kórház.

8 Duby, G.: G uerriers et paysans. Paris, Gallimard, 1978. 271.
9 Mollat, Michel: The Poor in  the M uidle Ages. Yale University, 1986. 296. (Továbbiakban: 

Mollat, 1986.)
10 Geremek, B.: Poverty.. Oxford, Blackwell, 1994. 54-55. (Továbbiakban: Geremek, 1994.)
11 Az egyházi tizedet tanúk jelenlétében három részre kell osztani. Az első részt a templom 

fenntartásának költségeire, a második részt a pap számára, a harmadikat a szegények 
megsegítésére különítették el. M o n u m en la  G erm aniae H islorica , Legum  sectio II , vol. I.
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2. A második korszakot -  12-14. század -  az előzőtől elválasztó legfontosabb 
különbség, hogy a szegénység láthatóvá válik.12 A demográfiai növekedés követ
keztében a nincstelenek száma megnőtt, az urbanizáció során pedig a városok 
gyűjtőpontjaikká váltak. Egyes történészek szerint erre a folyamatra született válasz 
volt az önkéntes szegénység különböző formákban jelentkező vallásos mozgalma 
(például a koldulórendeké).13 A német Ottó Gerhard Oexle azt állítja, hogy az ön
kéntes szegénység valójában az igazi szegénység következménye és ajómódú nemes- 
asszonyok) elszegényedésének következménye volt.14 15 A jótékonyság itt nem felülről 
érkezik a „lenti” csoportokhoz, hanem „horizontális”: a szegények életének valódi 
állapotát élik meg.

A 12. századtól az elesettekkel való törődés „szakosodott” gyakorlattá kezdett 
válni. A kórház, árvaház, szervezett alamizsnaosztás már szociális intézményként 
bukkannak fel. Azoknak a problémáknak az elkülönült kezelését váltották fel, 
melyeket a közösség korábban maga látott el. A sorra megjelenő hospíciumok 
tehát nem(csak) a keresztény megújhodás jelei voltak, hanem a városok kísérletei 
arra, hogy a szegénység kérdését kezelni tudják.

3. A harmadik korszak Christine de Pisán kora. A pestis és a nagy háborúk 
következtében gazdasági krízis állt be. A válság a társadalom mindeddig alapvető 
viszonyait is érintette, a falusi közöségen belüli és a földesúri alávetettség kapcsolat- 
rendszere is megrendült.16 Az emberek munka és megélhetés reményében elhagy
ták földjeiket, függőségben élő emberek szakadtak el uruktól, mesterüktől. A mun
kaerőhiány rövid ideig meggazdagodási lehetőséget kínált azoknak a szegények
nek, akik ki tudták használni a munkabér emelkedését. A lehetőségek és a kény
szerű körülmények intenzív mobilitást idéztek elő.16

106. (a802). Idézi: G e r e m e k , B.: La Palence el la Pitié. Paris, Gallimard, 1987. 25. 
(Továbbiakban: G e r e m e k ., 1987.)

12 M ollat, 1986. 63.
13 A potent.es tagjai a szegényekkel való azonosulással és egyenangúvá válással, egyfajta „ön

szentesítés" (Selbstheiligung) ideológia segítségével saját társadalmi presztízsüket és 
hatalmukat bizonyították és biztosították. B o s l , Kari: Frühformen dér Gesellsclw.fi in Miltel- 
aUerlichen Európa. München, 1984. 123,

14 Ezt az elgondolást elsősorban Szent Erzsébet példájára hivatkozva fejti ki: O exle, Ottó 
Gehard: Armut und Armenfursorge um 1200. Ein Beitrag zum Verstandnis dér freiwilligen 
Ármin bei Elisabeth von Thüringen. In: Uő.: Sankt Elisabeth, Fürstin, Dienerin, Heilige. 
Thorbecke, 1981. 73. és 93-94.

15 G eremek, 1994. 54-59.
16 A kényszerű mobilitást jól dokumentálják azok a szóhasználatok, melyeket Michel Mollat 

idéz: a csavargók „menekülnek", „iszkolnak”, „szedik a sátorfájukat”, mindent „oda
hagynak”, „elvándorolnak” a „nagy szegénység” miatt. Mo u at , 1986.242. Az egyik kortárs, 
Tournai lakója 1443-ban így fogalmazott: „Az miként a természetben látjuk, hogy oktalan
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Ilyen körülmények között lehetetlen volt parasztok tömegei számára, hogy 
korábbi, megszokott életüket folytassák. N éha nagyobb városokba vándoroltak, 
de gyakoribb volt, hogy saját vidékükön maradtak, és jártak faluról falura.

A helyváltoztatás nemcsak térben zajlott, hanem szemmel láthatóan a társadalmi 
rétegek között is. A pestis következtében munkaerőhiány lépett fel, a munkabérek 
megnőttek. ,A  mindeneken végigpusztító halál annyi földművest és szőlőmunkást irtott 
ki, s minden mesterségben annyiakat [...] hogy mindenhol nagy hiány volt. [...] Egy munkás 
ember, egy munkás család sem ismert mértéket, mikoron bért követelt volna. 'H1 Egy kis 
csoport meggazdagodott, egy sokkal nagyobb csoport elszegényedett. Nemcsak a 
koldusok, hanem a nélkülöző munkások és „pironkodó szegények” száma is 
megnőtt.

Egy új helyzet alakult ki: „miközben a pestist követő demográfiai fogyatkozás nyomán 
bőséggel volt munkaalkalom, azt tapasztalható, hogy a 14. század második felében tömegessé 
vált a koldulás. ”IS Ezt az állapotot, amikor a kínálkozó munkalehetőség és munkáskéz 
hiánya ellenére magasra nőtt a koldusok száma Mollat „paradox munkanél
küliségnek” nevezte.

A térbeli, de méginkább a társadalmi mobilitás belülről eredő fenyegetést 
je lentett a társadalom számára, mely a szabályozórendszer megerősítésével 
válaszolt, és megpróbált mindenkit arra kényszeríteni, hogy maradjon meg azon a 
helyen és ponton, mely számára a társadalmi munkamegosztásban kijelöltetett.

III. Edward, angol király 1349-ban kiadott rendeleté „a munkások helyzetéről” 
(Statútum serventüms, Statute of Labourers)jó\ példázza ezt a kísérletet.19 A rendeletből 
kiolvashatóak a főbb törekvések:

állat s madár mind a gazdag földek s legelők felé törekszik, messze kerülvén a puszta 
vidéket, hasonlóképpen viselkednek az munkás emberek és fóldmívesek is, kik testük 
fáradságából élnek, mert oly helyekre kívánkoznak, ahol keresményre találhatnak, s 
elhagyják azokat a helyeket, ahol az kétkezi emberre szolgaság és adó terhe nehezedik.” 
Idézi Mollat, 1986. 242.

17 Gilles Le Muisit. Idézi M ollat, 1986. 24.
18 Mollat, Michel: La notion de la pauvreté au Moyen Age. Posítion de problémes. In: 

Revue d’histoire de l'Eglise de Francé, 52. (1966) Másik kiadása: Mollat, Michel: Etudes sur 
l’économie el la société de 1‘Occident médiával XII'-XV' siécles. London, 1977. 16.

19 „Mivel a népesség nagy része, és főleg a kézművesek és a földesúri szolgák elpusztultak 
ebben a pestisben, némelyek, látva a földesurak kényszerhelyzetét és a munkáskezek kis 
számát, csak mértéken felüli bérért hajlandóak szolgálni. Mások inkább semmittevésben 
akarnak koldulni, mintsem munkával megkeresni élelmüket. Mérlegelve a bajokat [...] 
elrendeljük a következőket.
Angol királyságunk minden férfi és nő lakosa, bármilyen állapotú legyen, akár szabad, 
akár szolga, ha testi erőben van és hatvanadik életévét még nem érte el, s ha nem él 
kereskedésből vagy nem űz meghatározott ipart vagy vagyona sincs, amiből élhetne
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• mindazok munkára kényszerítése, aki nem tudnak csak a két kezük mun
kájából megélni

• a munkamegosztás hagyományos formáihoz való ragaszkodás
• a munka díjazásának rögzítése
• e munkakényszer megkerülésének tilalma és szankciói
Avándorlási kedv letörésére ezeket a törvényeket többször megismétlik, egészen 

az 1413-as francia rendi országgyűlés kibocsájtotta rendeletig.20
Az ilyen törvények segítségével mindent elkövettek, hogy mozdulatlanná 

merevítsék a társadalmat, így a tömegekre kettős nyomás nehezedett: a társadalom 
egyre erősebben kíván érvényt szerezni az uralom fennálló viszonyainak, ugyan

vagy olyan földtulajdona, amelynek megművelésével foglalkozhatík, s másnak sem szolgál, 
szolgálni köteles annak, aki öt erre felszólította. Kapjon pedig legalább annyi fizetést, 
felszerelést, zsoldot vagy bért, mint amennyit huszadik uralkodási évünkben Angliában, 
vagy az öt-hat megelőző évben szokás volt adni ott, ahol szolgálni tartozik. [...]
És ha az ilyen férfi vagy nő nem akarna szolgálni, noha erre őt felszólítottak, abban az 
esetben két szavahihető ember igazolja ezt a seriff, a földesúr vagy a falu elöljárója előtt, 
akinek körzetében az eset előfordult, és tüstént fogják el őt azok, majd vezessék a 
legközelebbi börtönbe. Itt pedig tartsák szoros őrizetben mindaddig, amíg biztosíték nincs 
arra, hogy ilyen formában hajlandó szolgálni,
És ha egy arató, egy kaszáló vagy más kézműves vagy szolga bármilyen helyzetben és 
állapotban legyen, valakinek szolgálatában állva, ha a kikötött idő lejárta előtt elfogadható 
ok vagy engedély nélkül hagyná el szolgálatát, úgy vessék tömlöcbe. [...]
Ha egy földesúr, akár a városban, akár a birtokán bármi módon megsértené e rendel
kezéseket, bírságul az általa fizetett összeg háromszorosát fizese.
Ha egy kézműves vagy munkás magasabb bért kapna, mint ami jár neki, börtönbe vessék.
[...]
Mivel sok ép és egészséges koldus amíg csak koldulásból fenn tudja tartani magát, nem 
hajlandó dolgozni, s nem átall a lustaság vétkének s más bűnöknek hódolni, s nem egyszer 
lopásra vagy más istentelenségekre is vetemedni, büntetés terhe mellett senki ne adjon 
könyöriiletbő! adományt vág)' alamizsnát azoknak, akik képesek a munkára, s ne kedvezzen 
hajlamaiknak, hogy ekképp kényszerítve éreztessenek megélhetésükért dolgozni.’1 
Gracianszkij, N. P, -  Szkazkin, Sz. D.: Középkori történeti chreslomalhia. II. köt. H. n., 
Tankönyvkiadó, 1953. 74-75.

20 A rendelet megállapítja, hogy „sok termőföld műveletlen marad, s a városok környékén 
sok falu elnéptelenedik”, minek következtében „Ó Felsége a Király elrendeli, hogy 
mindazon kéregetők, legyenek bár férfiak avagy asszonyok, kik képesek munkájuk révén 
magukról gondoskodni, nyomban felhagyjanak kéregető életmódjukkal, s más megélhetés 
után nézzenek”. Továbbra is tilos segélyezni „azokat az a kéregetőket, akik nem maguk- 
tehetetienek, hanem hogy van bennük erő és képesség munkálkodva vagy más tevékeny 
módon megélhetésüket biztosítani, s hasonlóképpen a naplopókat és gyüttment embereket, ■ 
mint a vándor árusok s más effélék''. J ourdan -  Decrusy -  Isambert: Recueil général des 
anciennes lois frarqaises. IV. köt. 700. Idézi: Castel, Róbert: A szociális kérdés alakváltozásai. 
Budapest, Max Weber Alapítvány, 1998. 68.
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akkor egyre erősebb volt a késztetés a társadalmi hely- és helyzetváltoztatásra, 
aminek az a magyarázata, hogy e viszonyok egyre inkább képtelenek voltak helyben 
biztosítani a létfeltételeket.

I I I .

A korabeli szegénységről sokat elárul az az allegorikus szöveg, amely zM utatim  de 
la Fortune (ASzerencse forgandósága) második részében olvasható.

Christine Fortuna kastélyát írja le. A főbejáratot Fortuna húga és kincstárosa, 
Gazdagság őrzi. Fortuna és Gazdagság két bátyja, Szerencse és Balszerencse őrzik 
a helyet, ahol Fortuna kereke forog és Ők segítik vagy akadályozzák a kerék 
mozgását. Mindenki ez előtt a kapu előtt tolong: „minden mgyúr" és „lovagok, 
polgárok, egyházi emberek/ klerikusok, kereskedők és urak/ nők és asszonyok/ szegények és 
mestereki és mindenféle rendű ember. ”2/ De ebben a versenyben a szegényeknek nincsen 
semmi esélyük, „ha [az emberek] élvezik Fortuna kegyeit/jólétben élnek/ezek tehát becsületes 
emberek/ de akik nem [élvezik Fortuna hegyeit], nem érnek semmit sem!”21 22 23 A szegénynek 
ugyanis nincsen, sem barátja, sem „rokona”. Christine hosszú leírást ad a szegény 
sanyarú sorsáról egy gazdag embernek, rokonának házában. „[A gazdagokJ szégyellik 
szegény rokonaikat/akik rossz ruhákat viselnek. ”31 Az ember jelleme sem számít semmit: 
„legyen akár jó, vagy tisztes/ egy fabatkánál sem ér többet/ s mert nincsen mása, az egész egy 
nagy szemét. ”24

A következő fejezetben Christine inkább egyfajta moralista beállítódást követ: 
„Hogyan nézik le a szerencsések a szerencsétleneket?” A gazdagok meg vannak 
győződve arról, hogy boldogságuk saját erényeikben gyökereznek: „azt hiszik, hogy 
felülmúlták/ a többieket tudásukkal. ”25 26 Ez a fajta gőgösség (superbia) tipikusan a 
gazdagokra jellemző hiba, pedig bűneiket éppen hatalmuk, vagyonuk, kiváltságos 
helyzetük szüli (avaritia).26 Ugyanakkor a szegények nem m ernek helyzetükről 
beszélni, mert Őket teszik sorsuk felelőseikké, sőt bűnösnek tartják őket.27 A korabeli

21 Christine de P isán: Le Livre de la Mulatton de Fortune. P a ris , 1959 . 2 0 3 0 -2 0 3 5 . (T o 
v á b b ia k b a n : P isán, 1959.)

22  P isán, 1959. 2 2 2 9 -2 2 3 4 .
2 3  P isán, 1959. 2 2 4 1 -2 2 4 3 .
2 4  P isán, 1959, 2 2 4 5 -2 2 4 7 .
2 5  Mindkét idézet: Pisán, 1959. 2 5 9 8 -2 5 9 9 .
26  Míg a gazdagok bűne hatalmukból eredő gőgösségük, a szegényeké az, ha alávetett 

helyzetüket megkérdőjelezik és elutasítják az a nyomorúságos sorsot, amelyet a sors 
kiszabott rájuk (pauper superbus).

27  „A mains poissans de grans ínjures/ A plusieurs gens laides et dures/ Et maniíestes et 
appertesy Et si n’oseront de leurs pertes/ Les povres gens en riens pariért Ains leur fault,
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ember úgy tartotta, aki dolgozik, az nem lehet szegény, tehát az a nyomorgó, aki 
képes dolgozni és mégis szegény, az lusta és megérdemelte sorsát. Ez a felfogás 
éppen Christine korában változott meg, amikor egyre több dolgos ember és családja 
vo lt kénytelen segítségért folyamodni, mert munkájuk nem tudta megélhetésüket 
biztosítani,

Fortuna kastélyának harmadik homlokzata romokban hever. Itt is van egy bejárat
„nagyon csúnya, fekete és romos” és büdös is, „de nagy és csodálatos. ”2S Itt „összegyűlnek 
a szegény emberek/ akiknek se kenyerük, se boruk, se pénzük nincsen. Ezt a kaput a 
Szegénység Úrnő őrzi.* * 28 29 30 31 32

Christine de Pisán nem az önkéntes szegénység Domna PaupertűsÁt festi le, hanem
a Rózsaregény ábrázolását veszi át: „Szegénynek hívják/ senki sem szereti./nagyon csúnya 
és színtelen/ elgyengüUnek tűnik/ a szegénységtől, a hidegtől, az éhségtől/és az éhen hálástól 
fél./ Nem tudni, hogy nem ölie még meg a fagy/ télen, mivel ruházata/ egy szegényesen 
takaró ing/ nincsen kabátja, sem köpenye! csak egy vékony, öreg inge/ teljesen elkopott, s ha 
az inge nem lenne/ meztelen lenne [...] teste mindenhol kilátszik/fekete, száraz, szinte csak 
csont. Christine nemcsak a viseletét és testét festi le, hanem házát is: „Szegény, 
füstös házj ahol a kis tűzhely nagy füstöt csinál. ”n

pár crainte, celer/ Et dissimuler leur injure./ Sanz semblant fairé, ne murmure.” Pisán,
1959. 2317-2324.

28 Pisán, 1959. 2 5 7 9 -2 5 8 1 .
29 Pisán, 1959. 2 5 8 3 -2 5 8 4 .
30 Szegénység Úrnő motívuma Assisi Szent Ferencnél és ferences követőinél különböző 

formákban jelenik meg a 12. század második felétől, A Sacrum commercium beati Frandsci 
mm domina paupertate című kis könyvecskében a szerző leírja Ferenc és testvérei valamint 
Szegénység Úrnője között létrejött szerződést. Ez a formális szövetség garantálja az „örök 
békét" (foedus pmpetuae pacis). A szövetséget egy közös étkezés pecsételi meg, mely egyben 
Szegénység Úrnő két nagy ellensége, Fösvénység és Lustaság ellen is irányult. Az Itáliában 
nagyon népszerű motívumot Dante is felhasználta, igaz egészen más értelemben. A 
Rózsaregényben Szegénység Úrnő egészen más színben tűnik fel. Itt nem az önkéntes 
szegénységről van szó, hanem az elszenvedett nyomor megszemélyesítéséről: „A szegénynek 
nem volt egy fillérje sem, hogyha mégis sikerült eladnia a ruháit, akkor sem járt jobban, 
csupasz lett, mint egy giliszta. Ha az idő rosszabbra fordult, majd megfagyott a hidegben, 
csak egyeden vékony toldozott-foltozott öreg zsák fedte a testét, ez szolgált kabátként és 
köpenyként is. Semmi más nem volt, amit felvehetett volna, de gyakran volt hideg és 
ilyenkor vacogott. A többi embertől kissé eltávolodva guggolt, mint egy kivert kutya a 
sarokban. A Szegény bármi is legyen, mindig szégyenkezett és megvetették. Átkozott legyen 
a nap, amikor megfogant, mert soha nem ehetett eleget, öltözhetett fel melegen, vagy 
ölthetett fel egy rendes cipőt. Soha nem fogják szeretni, és nincs remény, hogy sorsa 
jobbra forduljon.” Lorris, Guiílaume de: The Románcé ofthe Rose. Princeton, 1995. 36-37.

31 Pisán, 1959. 2587-2601.
32 Pisán, 1959. 2 6 0 7 -2 6 0 8 .
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A szegénység és a szegények leírása után a különböző típusú szegényeket 
kategorizálja: amiből kiderül, kiket is tart Christine de Pisán szegénynek:

• a nyomorékokat („de mahaignez”)
• a betegeket („de malades”)
• a vakokat („des aveugles”)
• a bénákat („des contrais”)
• a más módon hátrányos helyzetűeket („de goute retrais")
• az özvegyeket („defemmes vesves”)
• az árvákat („d’orphelins”)
• „akiknek nincsen sem pénzük, sem kemencéjük/ sem malmuk, sem pajtájuk, 

sem földjük, sem házuk”
• akiknek az apja gazdag volt és fontos hivatalt töltött be, de ő elszegényedett
0 és az elszegényedett írástudó papokat („de dere bien letrez”)33
„És ezek az emberek nem többek, m int egy rakás ganéj.”34
A felsorolás első hét eleme a rászorultak „klasszikus” rétege, a „jó szegények”. 

Ok valamilyen oknál fogva munkaképtelenek, rászorultak a társadalom gondos
kodására, melynek ez kötelessége is volt. A szegényekkel való bánásmód legfon
tosabb kritériuma ugyanis az volt, hogy az illető képes vagy képtelen volt-e munka 
vállalására. Az előbbieket -  „az épkézláb koldusokat” -  mélyen elítélték, és 
számtalan -  de mindig megismételni kénytelen -  törvényt hoztak ellenük, meg
tiltották a koldulást, és azt hogy adományokat adjanak nekik,35 munkára próbálták 
kényszeríteni őket.36

Az utolsó két típus a „pironkodó szegények” (pauperes verecundi) csoportjába 
tartozik,37 Ok azok közül kerültek ki, akikjó neveltetésben részesültek, s tisztes

33 P isán, 1959. 2670-2685.
34  „De te l g é n t, ce n 'e s t  que  merdaille” P isán, 1959. 2 6 8 9 .
35 Az „épkézláb koldusokra” vonatkozó törvények újra és újra megtiltják, hogy adományt 

vagy alamizsnát adjanak nekik. Ilyen többek közt III. Edward 1349-es Stalulum seruenlíbusa, 
11. (Jó) János 1351-es és 1354-es törvénye, IV. Alfonz portugál király 1349-ben, II. Richard 
1388-ban ad ki hasonló rendeletet, de az említett országokon kívül Aragóniában, 
Kasztíliában, Bajorországban és számos itáliai városban is megjelennek az ilyen jellegű 
rendeletek, Pounds, J.: Poverty and Vagraney in Tudor England, London, 1971. G eremek, 
Bronislaw: Les margmaux párisién aux XIV* el XV* siécles. Paris, Flammafion, 1976. 
(Továbbiakban: G eremek, 1976.) ‘La législation contre le vagabondage’, 31-56.

36 Párizsban 1367-től fogva árokásásra, erődítmények karbantartására fogják őket. G eremek, 
1976. ‘La erime et la peine’, 19-25.

37 E kategória képviselői már a 13. század második felében felbukkantak Itáliában és a 14- 
15. században az adakozók leginkább előnyben részesített célcsoportjává váltak. Külön 
konfratemítások alakultak az elszegényedett nemesek megsegítésére. R ic c i , G .:  Naissance 
du pauvre honteux. In: Annales, E. S. C., 1988. 158-177, (Továbbiakban: Rica, 1988 }
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helyet foglaltak el a társadalomban, ám kudarcaik, bukásuk, családuk elszegé
nyedése miatt már nem voltak képesek elfoglalni a rangjukat megillető helyet. A 
társadalmi deklasszálódást testesítették meg, és szégyenkeztek helyzetük miatt,38 

A hagiográfiában is megtalálható az elszegényedett nemes figurája, aki kény
szerűségből arra készül, hogy három lánya prostituálásával keresse meg kenyerét. 
Mikor ez Szent Miklós fulébejutott, éjjel titokban egy aranyrögöt dobott be a ne
mes ablakán, hogy az tisztességesen féijhez adhassa lányait.39 A történet régi, de 
népszerűvé a 13-14. században vált, és ettől kezdve lett Szent Miklós a deklasz- 
szálodott emberek védőszentjévé.

I V

Christine de Pisán Lwre du Corps de Police (Az Államtest Könyve) című írásában 
külön felhívta az előkelők figyelmét az elszegényedett nemesasszonyokra, Öz
vegyekre és árvákra, akik súlyos nélkülözéseket élnek át.40 Nemcsak a szűkölködés 
anyagi nehézségeitől szenvedtek, hanem a rangjuk elvesztését követő megvetéstől 
is. Christine de Pisán a saját példáján keresztül mutatja be az ilyen, hirtelen 
elszegényedett előkelő özvegy sorsát: reggelenként a hideg téli királyi palotában 
fagyoskodott, hogy a birtokai visszaszerzésére szóló kérelmét átadhassa. Nem tudott 
rangjához méltóan megjelenni, kabátja megszürkült, cipője akár egy szolgáé. Arca 
vörös volt a szégyentől, pletykáltak róla, pimaszul m éregették borittas férfiak, és 
kinevették a palotában. Egyik nemes sem segített rajta, holott törvény írta elő az 
özvegyek és árvák megsegítését.41

38 Már 1263-ban engedélyezi IV. Urbán pápa, hogy „nagy titokban” alamizsnát adjanak 
azoknak a szegényeknek, akik szégyenkeznek (quibus pudor est) koldulni. Idézi Ricci, 1988. 
159.

39 Voraigne, Jacobus de: Legenda Aurea. Helikon, Budapest, 1990.
40 Christine de Pisán: The Book oflhe Body Politic. Cambridge, 1994,1, 5., 10. (Továbbiakban: 

Pisán, 1994.)
41 „Ains soubz mantel fourre de gris et soubz surcot descarlate non pás souvent renouvellee. 

[...] Quant execucions sur moy estoient faittes/ et que mes chosetes mestoient levees pár 
sergens/ le dommage grant mestoit mais plus craignoie la honte. [...] hónteusement a 
face rougi [...] tant de fois ay muse la matinéé ad ce palais en yver mourant de froit 
espiant ceulx de mon conseil pour ramentevoir et soliciter ma besogne [...] Quel plus 
grant mai et desplaisir peust sourdre a linnocent ne plus grant cause de impacience que 
de soy oir diffamer sanz cause [...] O díeux quantes paroles anuyeuses quans regars nyces 
que de rigolages de aucuns remplis de vins et graisse daise souvent y ouoie [...] A cause de 
ceste poursuite comme ie ne trouvasse nulle part grant ne pedt charitable non obstant 
que plusieurs nobles el grans requeisse laide de leur parole esperant que comme loy de
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Jean Gerson számára „A szegény az a személy, aki ordít az éhségtől és kiabálja: »Az 
Istenért, adakozzatok a szegénynek!« Utcáról utcára jár, és egyik ajtótól a másik ajtóig 
koldul. ”42 43 Christine de Pisannál -  mint látható -  a kép ennél összetettebb.

Christine a szegényeknek még egy típusával foglalkozik, őket Michel Mollat 
„dolgozó szegényeknek” nevezi.41 A munkások elszegényedése éppen ebben a 
korszakban kezdett problémává válni. Korábban elképzelhetelen volt, hogy valaki 
munkája ellenére ínségben éljen, és annyira szegény legyen, hogy segélyre 
szoruljon.

jacques de Vitry, a Liége melletti Oignies kanonoka szintén felfigyelt azokra a 
munkásokra „akik napi betevő falatjukat két kezük munkájával keresik meg, s miután az 
aznapit megették, az ég világon semmijük sem marad. ”44

Ezzel Christine túllépett a szegénység hagyományos ábrázolásán, mely számára 
a szegény egyenlő volt az elesett, munkára képtelen szerencsétlennel, aki vagy 
nyomorék, vagy nagyon fiatal, vagy öreg, vagy egy hirtelen csapás által lett 
szerencsétlenné (például özvegy). A „jó szegény” ellentétpárja a „rossz szegény” 
volt, a munkára képes koldus vagy csavargó, akit a társadalom méltán sújt megve
téssel. Christine azzal, hogy az „egyszerű dolgozókat” a szegény munkásokat az 
„adós szegényeket” és a hagyományos elesetteket is megkülönbözteti egymástól 
bizonyítja a társadalmi realitás ábrázolása iránti vonzalmát.

Livre du Corps de Police című könyvében egy olyan társadalmi struktúra képét 
festi le, amely különbözik kortársaiétól, Jean Gersonétól, Alain Chartier-étől és 
másokéitól is. Ők elfogadták a társadalom hármas felosztásának elvét. Christine 
egyfelől különbséget tesz a lovagok és nemesek; a köznép és a többiek, illetve azok 
között, akik a három  rendet alkotják: a „papok, a polgárok és kereskedők és a 
köznép, mint mesteremberek és munkások” és a „földművesek”.45 Ez utóbbiak 
képezik „a politika testének” „combját és lábát”.46 A „test” egészséges működése 
érdekében feltétlen szükség van rájuk, sőt ők „a legfontosabbak”, hiszen ők tartják 
életben az emberiséget.47 Christine „egyszerű munkásoknak” is nevezi őket, akik

droit les obiige au secours des vesves et orphelins/ et ie ny trouvasse en efifait riens bon 
pour moy." Christine de Pisán: L'Avision-Christiné. Washington D. C., 1932. 156-158. 
(Továbbiakban: Pisán, 1932.) Elkeseredettségében írt egy balladát arról, hogyan nem 
segítettek rajta az emberek. Pisán, 1932. 159.

42 Idézi: Mollat, 1986. 232.
43 Mollat, 1986. 295-296.
44 Idézi: Mo liat , 1986, 105.
45 P is á n , 1994. Ili, 4., 95.
46 Pisán, 1994. Ili, 1., 90.
47 Pisán, 1994. III, 10., 107.
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maguk „az egyszerű emberek rendje”, sőt „a szegények rendje”. A „test többi tagja 
megveti őket”, pedig közöttük is számtalan derék és tisztességes em ber él.48

Ezek a „szegény munkások” alkotják a társadalom szegényeinek rekrutációs 
közegét, egy olyan „rend”, melynek tagjai állandó küszködésben, a „létminimum” 
határán élnek. A Livre de Corps de Police egy másik fejezete azokról az „adós 
szegényekről” beszél, akik szintén a „dolgozó szegények” csoportjából kerülnek 
ki és állandó bizonytalanságban élnek. „Ők azok, akik jönnek és megfizetik a rájuk 
kiszabott adót, melynek következtében ők és szegény családjuk éhezik és bagóért vagy semmiért 
eladják ágyaikat és más szegényes holmijaikat. ”49

Christine kategóriái összhangban vannak a korabeli társadalom valóságával, 
éppen az 1400-as évek körüli időben vált meghatározóvá a különbség a „koldus 
szegények” és a „dolgozó szegények” között.

V.

A szerencsétlenek szánalmat ébresztettek az emberekben, akik segítették őket, 
adományokat, alamizsnákat osztottak szét közöttük. Ilyenkor -  a többnyire gazdag 
-  adakozó nemcsak könnyített lelkiismeretén, hanem  a legkeresztényibb erény 
gyakorlásával környezetében elismerést vívhatott ki magának. És egy harmadik, 
de az adakozó szemszögéből nem kevésbé fontos motiváció, a kapcsolatnak a 
szakirodalom által „az üdvözülés gazdaságtanának” nevezett eleme.50 51 Hogy ez mit 
is takart, a Szent Eligius legendájában olvasható mondat elárulja: „Isten gazdaggá 
tehetett volna minden embert, de szegényeket is teremtett erre a tnlágra, hogy a gazdagok 
megválthassák bűneiket. ’m A szegényeknek adott adományok révén a gazdagok 
megválthatták bűneiket, így a könyörületesség és a nagylelkűség magasztos 
eszménye mögött egy olyan „üzleti tranzakció” állt, ahol a szegények eszközül 
szolgáltak a gazdagoknak lelki üdvük elnyeréséhez. Ajótékonykodás, a vagyon 
egy részének szétosztása, az elesettek megvendégelése különösen akkor öltött 
impozáns méreteket, amikor az adományozó számára égetően fontossá vált bű
neinek megváltása, azaz a halálát megelőzően. Számos végrendelet tanúskodik 
nyomorgók tucatjainak, sőt százainak több napon át tartó megvendégeléséről, 
cserében a haldokló azt kívánta tőlük, hogy imádkozzanak a lelkiüdvéért.

48 Uo.
49 Pisán, 1994. I, 11., 20.
50 Geremek, 1987. 29-3],
51 Palrologia Lalim, t. LXXXVII, col. 533. Idézi Geremek, 1987. 29. és Michel Mollat is: 

Mollat, 1986. 44.
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A Szent Eligius legendájában olvasható mondat arra világít rá, hogy a korabeli 
ember számára a szegények és gazdagok különválasztása az isteni terv része volt, 
és a szegénység szükségesnek nyilvánításával legitimálta ennek létezését. A szegény
gazdag komplementer pár volt, mindkettőnek megvolt a maga funkciója a tár
sadalomban, és egyik sem létezett a másik nélkül.52 Az adakozás ugyánakkor 
nemcsak a megváltás lehetőségét, hanem a vagyon ideológiai igazolását is magá
ban rejtette.

Az adakozás motívuma Christine de Pisannál is nagyon hangsúlyos. Ó is -  akár
csak a középkori teológusok -  többet foglalkozott az adományadó szerepével, mint 
a cselekedet másik résztvevőjével.53

A hercegnek, a jövendő királynak kelijó példával előljámia. Számára kötelesség 
az „isteni erény”, a nagylelkűség.54 55 De meg kell vizsgálnia, hogy az ajándékokat az 
arra érdemesek kapják. A jó  herceg népe jólétén munkálkodik, „gyámolítja a 
szegényeket és nem ad mentességeket a gazdagoknak, ahogy manapság teszik, hogy ezáltal 
is a szegények terheit növelje még jobban. ”” A nemesek az ilyen jó te ttek  révén meg
becsülést szerezhetnek maguknak, növelhetik hírnevüket és eljuthatnak a Para
dicsomba.56

„Ha egy hercegnő vagy főrangú hölgy jótékonykodik, azzal sokkal nagyobb érdemeket 
szerez, mintha egy alacsonyabb rangú hölgy tenné ezt ugyanebben a helyzetben. Ennek 
három oka van. Az első, hogy minél rangosabb a személy és minél jobban megalázkodik, 
annál nagyobbra nő a jósága. A második, hogy közismerten nagyobb segítséget és kényelmet 
tud adni a szegénynek. És a harmadik, de nem lényegtelen ok, hogy jó példát ad azoknak, 
akik látják, mit tesz, mekkora alázattal, hiszen semmi sem befolyásolja jobban a köznépet, 
mint az, ha látják miképpen cselekedik uruk és úrnőjük. ”57

52 A komplementer fogalmakat illetően Reinhart Koselleck megkülönbözteti az egymással 
összhangban álló megnevezéseket (a másik -  fogalom által jelölt -  elismerése) és azokat, 
amelyek ellentéteket fejeznek ki. Könyvében sajnos csak ez utóbbiakkal foglalkozik 
részletesen. Koselleck, Reinhart: Az aszimmetrikus ellenfogalmak, történeti-politikai szemantikája. 
Budapest, Jószöveg, 1997.

53 Egy 12. századi teológus, Gerloch von Reichersberg különbséget tett a szegények két 
fajtája között. Az önkéntes szegénységet vállalók csoportját „Péterrel tartó szegényeknek” 
(pauperes cum Petro) nevezte, rajtuk elsősorban a tökéletes életre törekvő szerzeteseket 
értette, a másik csoport „Lázár szegényei” (pauper Lamrus vagy pauperes cum Lazaro) a 
nélkülözésben élő szerencsédének, akik rászorulnak az egyház segítségére. Ók már nem 
cselekvő alanyként (subject), hanem a segítség célpontjaikként (object) jelennek meg. 
Geremek, 1994. 24-25,

54 Pisán, 1 9 9 4 .1, 14., 27.
55 Pisán, 1994. I, 12. 20.
56 „Si avoyera/ Dame Esperances les plus riches/ Soient ilz őre avers ou chiches,/ Qu’esperer 

Paradis fera/ Aux pauvres gens [...]” Pisán, 1959. 2720-2725.
57 P i s á n , 1986.1, 9., 53.
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A közrendű asszonyoknak is ad hasznos tanácsokat; ,A  okos nő nagy figyelmet 
fordít arra, hogy házában semmi se menjen veszendőbe, amivel segíteni tudná a szegényeket 
és a nélkülözőket. Amikor odaadja nekik, győződjön meg arról, hogy a maradék nem rohadt 
meg, a ruhák pedig nem molyrágta rongyok. Ha igazán nagylelkű szívében és ismeri a 
jótékonyság erényét, nem ilyen módon adakozik, hanem saját pincéjéből ad bort, saját 
asztaláról pedig húst ad a szegény gyermekágyas nőknek, betegeknek és sokszor szegény 
szomszédainak. [...) Legyen megfontolt, amikor adakozik. ”ÍSA  nemeshölgy ek, akiknek 
esetleg nincsen pénzük, szintén találhatnak módot az adakozásra. Az olyan feles
leges ruhákat és ékszereket, amelyekre nincs szükségük -  és m inden bizonnyal 
találnak ilyeneket, ha valóban nagylelkűek akarnak lenni -  szintén elajándé
kozhatják.58 59 Soha ne higgye, hogy szégyenletes dolog a szegények kórházát meg
látogatnia és a betegeket bátorítania. De ne kérkedjen jótetteível,60 hiszen Szent 
Miklós is titokban segített a bajbajutottakon.

Hogy kik válhattak az adakozás alanyaivá a középkorban, törvények rögzítették. 
Gratianus Decretuma. Szent Ambrus és Szent Ágoston írásaira támaszkodott, amikor 
a nélkülözők megsegítéséről írt. Szerintük az öregeket, betegeket és azokat, akik 
nem tudnak munkájukból megélni, inkább kell segíteni, mint másokat.61 Vannak 
tehát a szegények között méltóak és kevésbé méltóak a segítségre. A felsoroltakon 
kívül Christine korában már a „pironkodó szegények” is az előbbiek táborába 
tartoztak.62 Christine de Pisán maga is felsorolja, kik lehetnek azok a szegények, 
akiket egy nemeshölgy segíthet. „Elszegényedett nemesek vagy nemesasszonyok, akik 
megbetegedtek, vagy nehéz időket élnek át, szegény özvegyasszonyok, nélkülöző családapák, 
házasság előtt áüó hajadonok, gyermekágyas asszonyok, diákok, szegénységgel megvert papok, 
vagy vallásos rendek tagjai.”63

A segélyre szorulók közötti különbségtétel oly mértékben gyakorlat volt, hogy a 
14. században a szegényeket megkülönböztető jelzésekkel látták el (ruhájukra varott 
keresztek, pénzdarabok), és ezek feljogosították őket a rendszeres alamizsna
osztásban való részvételre.64 Bronislaw Geremek szerint szegények tucatjai álltak

58 Pisán, 1986. III, 2„ 148.
59 Pisán, 1986. I, 9., 54.
60 „Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürlölless magad előtt, hogy a képmutatók lesznek a 

zsinagógákban és az uiczákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek." Mt 6,2, „Hogy a te 
alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván." Mt 6,4.

61 T í e r n é y , Brian: Medieval Poor Law. Berkeley-Los Angeles, University of California, 1959. 
54-60.

62 A rájuk vonatkozó törvényeket lásd Ricci, 1988.
63 Pisán, 1986. I, 9., 53.
64 így működött a Firenzei San Michele konfratemitás, az oxfordi királyi palota, de a francia 

és az itáliai városállamok egyházi alamizsnaosztása, sőt a gazdag polgárok vendéglátása is.
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át erre az életmódra,85 a segélyből élés „iparággá” alakult, megjelent a szegények 
új, „járadékélvező” típusa.

Nem véletlen, hogy a szerző nagy figyelmet szentel az adakozás kérdésének. A 
13. századtól az egyház szegények és gazdagok közötti közvetítő szerepe vesztett 

jelentőségéből,88 a jótékonykodás pedig tömegesen előforduló jelenségé változott. 
(Maga az egyház is számos koldulórenddel képviselte magát.) A nagyszámú 
szerencsétlen, szegény ember látványa Christine-t is szánalomra indította. Bronislaw 
Geremek állításával szemben -  mely szerint a gazdagok nem éreztek szánalmat a 
szegények iránt és az adakozás pusztán presztízskérdés, a hatalom és gazdagság 
kifejezése volt -  Christine de Pisán a keresztényi erény gyakorlását, a segítség- 
nyújtást hirdette, abban az esetben is, amikor az adakozó személynek tettéből sem
milyen társadalmi haszna nem lehetett.65 66 67

VI.

A szegénységgel Foglalkozó történészek egybehangzóan állítják, hogy a középkori 
ember szegények iránti attitűdje ambivalens volt. Egyfelől sajnálta őket és szánalmat 
érzett irántuk, másfelől viszont megvetette őket és félt tőlük.68 Az első, pozitív attitűd 
a „jó szegények”, a másik, negatív attitűd a „rossz szegények” toposzában ju tott 
kifejezésre. Dolgozatom végén ez utóbbiakkal szeretnék foglalkozni.

Az elégedetlenkedő, kontrollálhatadan „veszélyes szegényekkel” szemben érzett 
félelem a 14. században -  a nagy szegénylázadások idejében -  érthető módon 
felerősödött, a század végére a lázadó „veszélyes” szegényekről vallott elképzelés 
kiszorította a Krisztus szimbolizálta Isten szegényének képét.

Az Európa-szerte fellángoló felkelések -  melyek kiváltó oka mindenütt az ínség, 
az élelmiszerek magas ára és az egyre súlyosbodó adóterhek voltak -  rombolással, 
gyújtogatással, brutalitással és gyilkosságokkal jártak együtt.69 A krónikaírók leg

65 1475-ben Angsburgban az adóösszeírás során a koldusok szakmai csoportként szerepelnek! 
G e r e m e k ,  1987. 63.

66 A 13. században Saint-Denis apátsága költségvetésének mindössze 3%-át fordította a szegé
nyekre. G e r e m e k , 1994. 41.

67 Geremek, 1987. 57.
68 „Isten szereti, de a világ gyűlöli a szegényeket”, Pisán, 1986. III, 13., 177.
69 1358: Párizs, a Jacquerie, 1378: Ciompi-felkelés Firenzében, 1378-83 közötti időszakban: 

Flandria, Anglia (1381: Wat Tyler, a legnagyobb megmozdulás), Itália, Dél-Franciaország, 
Normandia, Pikárdia az íle-de-France, egyes német városok. 1413 és 1418: újabb párizsi 
felkelések, 1423, 1425, 1430, 1435: Lyon. M o l l a t , Michel -  P i e r r e , Wolff: Ongles bleus, 
Jacques et Ciompi: Us revoluiions populaires en Europe aux XIV el XV siécle. Paris, Calmann- 
Lévy, 1970.
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többször ellenséges hangnemben írtak a rebellis „szolgákról” és „egyszerű emberek
ről” (juvenes famuli, pauperes humiles, infimi, minuti).™

A bizalmatlanság Christine írásaiban is jelen van: „Ők, akik szegények, mindig 
irigykednek a gazdagokra, és hogy felemelkedhessenek, szívesen hallgatnak a rosszra, új 
urakat és gazdagokat akarnak. "71A szegények mindig elégedetlenek és azt akarják, 
hogy „a város rendje megváltozzon.” Christine átélte az 1413-as Caboche felkelést 
és tapasztalataiból azt a következtetést vonta le, hogy „a köznépnek sohasem szabad 
megengedni, hogy felfegyverkezzen.”73,A  polgároknak és gazdagoknak oda kell 
figyelniük, hogy a közrendűeket ne sértsék jogaikban és így ne legyen okuk az összeesküvésre. 
f . ..} Abban az esetben, ha a szegényeket mégis megsértenék jogaikban valamilyen tehertétellel, 
a kereskedőknek össze kell gyűlniük, hogy kiválasszák maguk közül a legbölcsebbet, aki 
mind tetteiben, mind megnyilatkozásaiban megfontolt, ő  menjen a herceg vagy a tanács elé 
és számoljon be alázatosan követeléseikről és állapotukról, és ne engedjenek semmit sem 
csinálni, mert az a városok és országok pusztulásához vezet.,ni Christine szerint a sze
gények azért potenciális lázadók és azért akaiják a társadalmat felforgatni, m ert 
nincs vesztenivalójuk, és meg akarnak gazdagodni. Éppen ezért egy bölcs uralkodó 
ügyes adópolitikával el tudja kerülni a felkeléseket. ,A  jó uralkodónak szeretnie kell 
népét és törvényes jövedelmét mértékletes módon kell összegyűjtenie az ország területéről, 
anélkül, hogy a szegény közrendűek csontjátfelőrölné. ” Sót, azt javasolja, hogy mindenki, 
a nemesek is fizessenek adót! „Ha mindenki fizet, senkinek sincs mit a szemére vetni. ”u  

A „rossz szegény” lázad Isten rendje ellen, sok teológus szemében ezért eretnek. 
A „jó szegény” sorsát türelemmel, megadással fogadja, elfogadja Isten és a tár
sadalom által neki kirendelt helyet. alattvalóknak a tőlük telhető legjobb módon 
kell megfelelniük tisztségüknek, ahová Isten helyezte őket. A nemesnek meg kell tennie 
mindazt, amit tud, a papoknak tanulmányaikra és Isten szolgálatára kell figyelniük, a 
kereskedőknek üzletükre, a kézműveseknek iparikra, a munkásoknak a föld megművelésére, 
minden egyes ember a saját rangjának megfelelően [...] erőszak és mértéktelen követelések 
nélkül. ”7'

7€ Paradox módon a szegények felkeléseinek élén legtöbbször (kis)nemesek álltak. Ez történt 
a Jacquerie, az angliai és a a cseh lázadások esetében is. 1382-ben a számos francia városban 
az új adók bevezetése miatt kitön megmozdulásban a polgárok és a nemesek is részt 
vettek.

71 Mindkét idézet: Christine de Pisán: Le Livre de la Paix. 132-133,
72 „La prince dóit fairé en sorté que les gens de métter ne soient pás armés, sinon »larrons et 

murtriers* feronl »hardiement leurs murtres et larrecines*”. Christine de P isán : Le Livre 
de Paix. 75-77- Idézi: Gauvarű, Claude: Crime, état ei société. Paris, Sorbonne, 1991,1. köt. 
384. (Továbbiakban: Gauvard, 1991.)

73 Pisán, 1994. III, 6., 99-100.
74 Mindkét idézet: Pisán, 1994.1, 12., 20.
75 Pisán, 1994.1, 10, 19.
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A szegény közrendűek Christine-nél még számos más negatív tulajdonság 
hordozói: nem járnak rendszeresen misére, az adónak szánt búzát rozzsal keverik 
össze, a szép birkákat elrejtik és a betegekkel fizetnek, hogy így becsapják gazdá
jukat. Azt hazudják, hogy elhullottak állataik, ellopják más erdeiből a fát, más 
legelőire hajtják állataikat. Amikor uruk megbízza őket egy munkával, később a 
megbeszélt bérnél többet hazudnak. A szegények gyerekei lerombolják a kerítéseket 
és éjjel mások kertjéből lopnak.76 Persze mindez semmiség a szegények legnagyobb 
bűne, a lázadás mellett.

V I I .

Christine Le Livre de Trois Vertus című könyvében külön fejezetet szentel a 
prostituáltaknak.77A 13. századtól olyan neves gondolkodók, teológusok, mint 
Aquinói Szent Tamás, Thomas of Chabham, Luccai Ptolemaiosz és Durand de 
Saint-Pour^ain megkülönböztették a gyönyört kereső, parázna prostituáltakat (az 
ördög szolgáit) azoktól a szerencsétlen nőktől, akiket az életben maradás kény- 
szerített testük áruba bocsájtására.78

Christine nem tesz ilyen módon különbséget, feltételezi, hogy ez „utálatos, 
mocskos” szakma mögött az elszegényedés és a pénzkeresés kényszere áll.

A prostituáltak ugyanazokat az attitűdöket váltották ki a társadalomból, mint a 
szegények: megvetést és szánalmat. Christine a fejezet elején leszögezi, hogy „bár 
semmi sem utálatosabb, [mint az ő életük]”, senki se felejtse el, hogy maga Jézus 
Krisztus sem vonakodott közéjük menni, hogy megtérítse „az erre az útra tévedt” 
szajhákat.79 És mivel van remény, hogy hat rájuk a jószándékú tanítás, és képesek 
megválni korábbi, rom lott életüktől, Christine egyenesen hozzájuk fordul. 
Szembesíti őket életük minden nyomorával, az elkárhozás rémképével. Hogyan 
képesek oly módon élni, amely Isten haragját és az emberek megvetését váltja ki? 
Hogyan képesek „női mivoltukat” és „alázatos és jószándékú nevelésüket” 
levetkőzve bűnben és „utálatos sárban” élni olyan férfiak között, akik nem is 
emberek, hanem disznók? Akik ütik-vágják, sőt talán meg is gyilkolják őket?80 
Egyiptomi Mária példájára hivatkozik, aki bűnös életét megbánva fordult Isten 
felé.

76 Pisán, 1987. III 12., 20,
77 Pisán, 1986. III, 10.
78 Rossiaud, Jacques: History of Prostüulion. Oxford, Blackwell, 1988. 160,
79 P i s á n , 1986. III, 10., 171.
80 Pisán, 1986. 172.
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Fürdőslány „mesterségejelvényével”: legyezővel és dézsával 
Miniatúra a „Vencel-Bíbliából” (Csehország 1390/1400 körül) 

Sibylle Harksen: A nő a középkorban. Budapest, Corvina, 1976. 91. kép
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Jacques Rossiaud a 15. századi Lilié városára vonatkozó kutatásainak eredm é
nyeképpen megállapította, hogy a prostituáltak többségét nem akadályozta mester
sége a későbbi házasságötésben, és abban, hogy normális életet éljen. Ebben 
környezetük sem talált semmi kivetnivalót.81 Ezzel szemben Christine a jó  útra 
térés legnagyobb akadályát abban látja, hogy a korábbi bűnöst kiveti magából a 
társadalom és a szerencsétlen nem tud beilleszkedni a „köznépbe”.

És itt derül ki, hogy a könnyelmű nőknek címzett fejezetet valójában kiknek 
szánta a szerző. A társadalomba való visszatérést nehezítő akadályok közül csak az 
elhatározás és a rossz szokásoktól való megszabadulás hajlandósága áll vagy bukik 
a nőn, a többi a társadalom segítőkészségén múlik. A bűnbánó nő hiába szabadul 
meg kihívó ruháitól, látogatja kocsmák helyett buzgón a templomokat és kéri Isten 
bocsánatát, ha a városi elöljáróság nem segít neki, hogy megvédje magát a „rossz 
emberektől”, akik nem engedik el.

Christine szerint a „világnak” nem megvetnie, hanem segítenie kell(ene) őket, 
„kitárt karokkal fogadnia és lehetőséget adni, hogy kitartson [elhatározása mellett]”. 
„Ha Isten megbocsájtott neki és kegyelmébe fogadta, a világnak sincs oka arra, 
hogy visszautasítsa őt.”

Christine de Pisán tisztában van azzal, hogy azok a nők „választják” a kenyér
keresésnek ezt a módját, akiknek nincs szakmájuk, de elutasítja, hogy ez legyen a 
megélhetés egyedüli módja és lehetősége. „Ha olyan erős fizikuma van, hogy ilyen 
gonoszságok, szenvedések, verések és más szörnyűségek elviselésére képes, [...] akkor 
tisztességes módon is meg tudja keresni a megélhetésre valót, és ha hajlandó rá, bárki szívesen 
segít neki, hogy mosást vállalhasson egy nagy házban.”82 83Be  vigyázhat beteg, vagy 
gyermekágyas nőkre, és fonhat is.85

Ily módon képes megélni, Isten megbocsájtja bűneit, és a társadalom méltó 
tagjává válik. És akik ebben segítik őt, szintén jutalom ra számíthatnak hiszen „a 
legnagyobb jótett, ha egy vétkezőt kimentünk a bűnből.”84

Christine de Pisán művei azéit fontosak, mert a többi korabeli forrás szegényekről 
festett képét gyakran a toposzok és ideálok határozzák meg (teológus szerzők)

81 Rossiaud, Jacques: Prostitution, Jeunesse et société dans les villes du Sud-Est au XVe siécle. 
In: Annales E. S. C., 1976. 289-325.

82 Mindhárom idézet: Pisán, 1986. III, 10, 173.
83 Más lehetőséget Christine de Pisán nem sorol fel. A történetírásban még mindig nem 

tisztázott kérdés, hogyan és milyen mértékben volt jelen a női munka a különböző 
szakmákban. Gauvard, 1991.323. A textilmunkásnők sorsáról Chrétien de Troyes tudósít: 
„Mindig selymet szövünk, de mi soha nem leszünk jobban felöltözve, mint most. Mindig 
szegények és csupaszok maradunk, mindig éhezünk és szomjazunk, sohasem tudjuk 
biztosítani az élelmünket.” Chrétien de T royes: Yvain ou Le Chevalier au Lion. ín: CEuvre 
cmnpléles. Gallimard, Paris, 1994. 466—467.

84 Pisán, 1986. III, 10, 171.
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yagy sokszor az ellenségesség torzítja azt (krónikaírók, világi szerzők). Ezt jól 
szemlélteti Froissartegy angol nemes nevében tett kirohanása: „Félre innen gonoszok, 
félre hitszegő népség! Az akarjátok, hogy megtagadjam természetes uramat, s lealacsonyodjam 
egy ilyen magatokfajta szemét bandához t Legszívesebben bitófán látnálak benneteket, de ott 
is fogjátok végezni, a bitón, majd meglátjátok!”85 Ő a felkelés résztvevőit gazembereknek, 
aljanépnek, éhenkórászoknak, büdös parasztoknak és barmoknak nevezte.

Christine és Froissart két író ugyanazon korban, hasonló társadalmi helyzetben. 
Froissart gyűlöli, Christine szánja „a szegényeket, akiket Isten szeret, de a világ megvet.”86 
Christine de Pisán szegények iránti attitűdje bizonyítja: számára a társadalom csak 
akkor lehet „egészséges test”, ha a keresztény erények nemcsak szép szavakban, 
hanem a mindennapi gyakorlatban isjelen vannak.

F ü g g e lé k

C hristine de Pisán élete

Christine de Pisán 1363-ban vagy 1364-ben született Velencében. Apja, Tomasso 
da Pizzano, a bolognai egyetemen tanított asztrológiát, majd velencei tanácsossá 
választották. Hírneve felkeltette Nagy Lajos figyelmét is, de Tomasso inkább egy 
másik meghívást fogadott el, a francia V. Károlyét.871364-ben Párizsba költözött, 
ahová néhány évvel később családja is követte. A ‘70-es években pazar körülmények 
között éltek, apja nagy megbecsülésnek örvendett, évi járadékot kapott. Egyetlen 
lánya igen magas szintű nevelést kapott, noha a korban ritkán fordult elő, hogy 
lányokat a tudományok művészetére tanítsanak, különösen nem ilyen alaposan.

1380-ban Christine-t félj hez adták a király jegyző-titkárához, a 25 éves pikárdiai 
Etienne de Castelhez. A tízesztendőnyi korkülönbség ellenére a házasság boldog 
és szeretetteljes volt, melyből három gyermekük született.

Christine sorsa V. Károly halálával (1380. szeptember 16.) fordult rosszra. Apja 
-  aki udvari asztrológus létére nem látta meg időben a király közelgő halálát -  
kegyvesztetté vált, és elvesztette jövedelmező állását. Nem sokkal később meghalt,

85 Froissart Krónikája. Budapest, Gondolat, 1971. 151. (ford. Hap Béla és Szeredi Anna)
86 P is á n , 1986. III. 13., 177.
87 „Trés exceltens roys lesquielx pour la grant fame de lautorite de sa Science le mandoient 

priant et promettant grans salaires et emolumens chascun en droit soy que vers lui voulsist 
aler dönt lun estoit le souverain des roys crestiens le roy de francé, charl.es le sage quint de 
cellui nőm/ Et Lautre fu le roy de honguerie cellui au quel pour sa desserte .et merite est 
demoure apres lui tel nőm que on le dit le bon roy de honguerie.” Pisaw, 1932. 150.
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és a család sorsa kétségessé vált. Az igazi csapás azonban 1389-ben következett be, 
Etienne a király kíséretét megtizedelő járvány áldozata lett. „Ez megnyitotta a 
kaput a szerencsétlenségek előtt”,ss felesége 25 évesen megözvegyült, három 
kisgyerek, özvegy édesanyja és árva, eladósorba került unakahúga eltartásának 
gondja nehezedett a vállára.88 89

Ez volt életének legnehezebb periódusa -  „Fortuna úgy forgatta kerekét [...], 
hogy még mélyebbre taszítson” -  legszívesebben követte volna félj ét a halálba.90 
„Barátai” elhagyták, pénzügyi tapasztalatlanságát kihasználták, férje rokonai 
kisemmizték. Tizennégy évi pereskedés árán sem sikerült birtokait visszaszerezni, 
és biztos jövedelemre szert tenni. Ebben a helyzetben talán a legegyszerűbb 
megoldás az lett volna, ha újra féijhez megy. Nem tette ezt. Visszatartotta félje 
iránti szerelme, és az, hogy sikerült a megélhetésnek egy merőben szokatlan, ám 
jól jövedelmező módját találnia.

Első művei (Cent Ballades, Virelays, Rondeaux) szerelmi költemények voltak, és 
viszonylag gyorsan népszerűvé váltak, több kortársa nem hitte el, hogy a költő 
valóban egy nő. Ez a siker bátorította további írásra, és hamarosan a legelőkelőbb 
körből, a királyi család tagjai közül kerültek ki mecénásai. Jánosnak, Berry 
hercegének könyvtárában megtalálható volt csaknem az összes műve; Merész Fülöp, 
Burgundia hercege, testvérének, V. Károlynak az életrajzát rendelte meg tőle; 
Félelemnélküli János és Burgundiái Antal, Limburg és Brabant hercege, VT. Károly 
és felesége, Bajor Izabella bőkezű adományokkal jutalmazták; Orléans-i Lajos és 
felesége, Valentina Visconti szintén összegyűjtötték műveit könyvtárukban; 
Christine a francia trón örökösének, Lajosnak a Le Livre de corps de Policie, 
feleségének, Burgundiái Margitnak a Le Livre des Trois Vertnes ou Le Trésor de la 
Cité des Dames című könyvét ajánlotta.91

88 Pisán, 1932. 152.
89 „[...] e t moy de .xxv. demouray chargee de .iii. enfans petiz e t de gran t m ainage.” Pisán, 

1932. 154.
90  i a  f o r t u n e  m e u s c  m i s e  o u  d e c i i n  d e  s a  r o e  d i s p o s e e  a u  m a i  q u e  d o n n e r  m e  v o u l o i t  

p o u r  d u  t o u t  a u  p l u s  b a s  m e  f l a t i r . ”  P i s á n , 1932. 153.
91 Christine de Pisán első mecénása Orléans-i Lajos, a király Fivére volt. A királyság 

régenseként, VI. Károly nevében ő kormányozta Franciaországot. 1403 után Christine 
mégis „átpártolt” a régens ellenfeleinek táborába. Az új patrónus Merész Fülöp, a király 
nagybátyja, Burgundia hercege volt. A hatalomért vetélkedő két királyi rokon közül végül 
Christine azért döntött Burgundia hercege mellett, mert VI. Károly király elméjének 
elborulása után őbenne látta a királyság megmentőjét. Ahogyan V. (Bölcs) Károly a ,jó 
királyt” testesítette meg számára, úgy Merész Fülöpben a „jó herceget” látta, aki képes a 
„jó kormányzásra”. Mégsem kötelezte el magát a polgárháborúban egyik párt mellett 
sem. Nem szakította meg kapcsolatait az Orléans-i párttal, sőt Claude Gauvard feltétele
zése szerint 1405-ben az első komoly konfliktus kitörésekor Christine „diplomataként"
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Az utókor mégsem könyveire emlékszik, hanem egy feltűnő kritikájára, mely 
egy élénk irodalmi vitát robbantott ki. Jean  de Meung-öt, a Rózsaregény egyik 
szerzőjét támadta, amiért becsmérlően írt a nőkről. Fenntartásait Epistre au dieu 
d’amours címen 1399-ben közreadta, ami kiváltotta a Meung-védelmezők haragját. 
Közülük a legjelentősebb Jean  de Montreuil, Lilié elöljárója és Goutier Goi, a 
király egyik titkára volt (az utóbbi bátyja, Pierre ráadásul Párizs kanonokja volt). 
Christine véleményével Jean Gerson, a párizsi egyetem kancellárja, Guillaume de 
Tignonville, Párizs elöljárója és Jean  Beacicault, Franciaország marsallja értett 
egyet. A híres vita három éven át zajlott, húsz értekezés és levél maradt fent Christine 
műveinek gyűjteményében. (Les Epistres sur le Román de la Rose92)

Korának társadalmi eseményeire reagálva írta meg V. Károly verses életrajzát, 
(Le Livre des fais et bonnes meurs du sage Roy Charles V) és az 1429-es Le Düié de 
Jehanne d’Arc pedig Jeanne D’Arc győzelmeit ünnepli.

Élete utolsó éveiről keveset tudunk. 1429 körül (valószínűleg még 1434 előtt) 
lányához csatlakozva zárdába vonult.

Kortársai megbecsülését bizonyítja, hogy Eustache Deschamps egy balladájában 
hozzá fordult: Muse éloquent entre les IX., Christine. A következő évszázad során 
elkészül munkáinak angol, ném et és portugál fordítása.93

közvetített a felek között. Christine célja az volt, hogy egy olyan férfi kerüljön Franciaország 
trónjára, aki képes az ország megmentésére és alkalmas az ország irányítására. Az alkalmas 
személyt Merész Fülöpben találta meg, de ő rövidesen meghalt, Fiában, Félelemnélküli 
Jánosban hamar csalódott. Ekkor fordult János, Berry hercege felé (II, Jó János király 
fia), 1404 áprilisát követően több művét neki ajánlotta. H u i z i n g a , Joharnd középkor alkonya. 
Budapest, Helikon, 1982. B o n e n f a n t , Paul: Philippe le Bon. Paris/BruxeUes, De Boeck 
Université, 1996. G a u v a r d , Claude: Christine de Pisán a-t-elle eú une idée politique? In: 
Revue Historique, 1973. 417-429.

92 Les Epistres sur le Román de la Rose. In: Ward, Charles Frederick: The Epislles on Románcé of 
the Rose and other documents in the Debate. University of Chicago, 1911. Christine kérdőre 
vonja Meung-öt, hogyan írhat ilyen megvetően a nőkről, akiknek pedig mennyi mindent 
köszönhet. (Az életét például.) Nincs talán édesanyja, nővére, felesége vagy lánya, akikhez 
meleg érzelmek fűzték? Nem ismer vajon egyetlen erényes nőt sem?

93 W illard, Charity Cannon: A Portugese Translation of Christine de Pisan’s Livre des Trois 
Vertus. In: Publwations of Modem Languages, 1963. 459—464.
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C h r is t in e  d e  P is á n  m ű v e i

Verses munkái

1. Cent Ballades, Virelays, Rondeaux. Christine de Pisán rövid lírai kompozícióinak 
többsége a félje halála utáni évtizedben született. Az első húsz ballada a bánat és a 
gyász kifejeződése, a többiben más témákkal és verses formákkal is kísérletezett. 
Ezek a versek a Maurice Roy szerkesztésében kiadott CEuvre poétique de Christine de 
Pisán (Paris, 1886-1891) első kötetében találhatóak.

2. L’Epistreau Dieu d’Amonrs. 1399 májusában írta. Bevezetés a Rózsaregény kap
csán kirobbant vitába. Ebben a műben a társadalom minden rétegét képviselő 
nők panaszkodnak Cupidónak becsmérlőikről, különösen Ovidiusról és Jean  de 
Meungről. (Roy kiadásában, t. II. 1-27.) 1402 körül a művet Thomas Hoccleve 
angolra fordította. (In: Hocdeve's Minor Poerns. London, 1932. 72-91,).

3. Le Dit de la Rose. 1402, február 14. ARózsaregény elleni polémia csúcspontja. 
Itt Christine megalapítja a költői Rózsarendet, mellyel azokat a lovagokat 
jutalmazzák, akik a nők becsületét védelmezik. (In: Roy, t. II. 29-48.)

4. Le Débat dedenxamans. 1400 körűire datálva. Két szerelmes közötti vita, egyik 
elégedett, a másik csalódott a szerelemben. (Roy, t. II. 99-109.)

5. Le Livre de trois jugeniens. Három szerelmi ügy tárgyalása, melyben Hainault 
udvarmestere ítélkezik. A szerző a művet neki ajánlotta. (Roy, t. II. 111-157.)

6. Le Livre du dit de Poissy. 1400 körül keletkezett. Christine elmeséli látogatását 
Poissyban a Szent-Lajos domonkos kolostorban, ahol lánya élt. Az 1418-as párizsi 
Burgundiái mészárlás után csatlakozott lányához. (Roy, t. II. 159-222.)

7. Enseignetnens, Proverbes moraux. 1400 körül datálva. Fiának, Jean  Castelnek 
írta. (Roy , t. III. 27-57.) Késői munkái különösen népszerűek voltak Angliában, 
ahol Rivers grófja, Anthony Wydeville 1477-ben lefordíttatta. {The Morálé Proverbes 
ofCristyne. New York, 1970.)

8. Le Livre du chemm longestude. 1402. október 5. és 1403. március 20. közötti 
időszakban készült. Egy álom víziója, melyben Christine egy szibilla vezetésével 
egy másik, tökéletesebb világba ju t el. Megérkeznek az Ész Udvarába, ahol arról a 
kérdésről vitatkoznak, kinek kellene irányítania egy olyan, megtervezett világot, 
amelyben ki lehet javítani a világ hibáit. Christine elfogadja a megbízást és 
visszafordul a Földre az Ész Udvarának üzenetével, A mű Boethius, Dante és 
Mandeville hatását mutatja. Használható kiadása Róbert Püschel (Berlin-Paris, 
1881, 1887) és Patrícia Bonin Eargle disszertációja, Art. Edition of Christine de Pisan's 
„Livre du chemin de longestude” (Ph.D. Diss., University of Georgia, 1973).

9. Le Livre de la Mutation de Fortune. 1400 augusztusa és 1403 novembere között 
írta. 23.636 verssorból áll, hét részre oszlik. Ez a történelmi mű a legfontosabb és
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Christine az álmát őrző S z i b i l l á v a l

The City of Scholars. New Approaches to Christine de Pisán. Ed.: Margarete 
Zimmermann -  Dina De Rendis. Berlin -  New York, de Gruyter, 1994. 6. kép
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a leghosszabb Christine verses munkái között, mely nyomon követi Fortuna 
csapásait a történelemben a teremtéstől kezdve az ókori népek történetén keresztül 
a kortárs olvasó saját koráig. Suzanne Solente kiadásábanjelent meg (négy kötet, 
Paris, 1959-1966).

10. Le Diiié de Jehanne d’Arc. Christine utolsó ismert alkotása, 1429. július 31. 
keltezéssel, mely megtörte a l l  éves hallgatást. Ez az egyetlen francia nyelvű mű, 
m elyjean d'Arc életében a tiszteletére íródott. Több kiadása is napvilágot látott, a 
legkiválóbb -  melyet egy angol fordítás is kísér -  Angus J . Kennedy és Kenneth 
Varty munkája: Christine de Pisaris Dilié de Jehanne d’Arc. Nottingham. In: Medieval 
Studies, 18. (1974) 29-55., 19. (1975) 53-76.

Prózai művek

1. Epistres du débat sur le Román de la Rose. 1401 és 1403 között Christine rész
vételével lezajlott levélváltások a Rózsaregényről. Valószínűleg ez az első ilyen je l
legű irodalmi vita, Christine a Rózsaregény erkölcstelenségét támadja. Eric Hicks 
Le Débat sur le „Román de la Rose" címmel öszegyűjtötte az összes tárgyhoz kapcsolódó 
dokumentumot. (Paris, 1977.)

2. L ’Epistre d’Othea. 1400 körül készült, száz rövid elbeszélést tartalmaz, mely 
három részből áll: egy szövegből (texle), egy magyarázatból (glose) és egy allegóriából 
(allegorie). Mindegyiket egy díszes iniciálé kísér, melyek elkészítését Christine 
felügyelte. Ez a munka különösen fontos a szöveg és a díszítés közötti kapcsolat 
megértéséhez. Halina Loukopoulos készítette elő a L’Epistre D’Othea kiadatását, 
melynek része 1977-ben írt disszertációja, Classical Mythology in the Works o f Christine 
de Pisán (University of Michigan).

3. Le Livre des fais etbonnes meursdusageRay Charles V. 1404januárja és novembere 
közötti időszakban írta, Merész Fülöp megrendelésére, és a francia trónörökösnek 
ajánlotta mint a jó  kormányzásról írott kézikönyvet. (Kiadás: Suzanne Solente, 
Paris, 1936-40.)

4. Le Livre de la Cüé des Dames. 1405-ben kezdte el írni, inspirálója Boccaccio De 
Claris mulieribusa volt: a történelem női szereplőit sorolja fel, és tetteiket, melyekkel 
az emberiségjavát szolgálták. Két kiadása, Maureen Cumow, Vanderbilt University, 
1975 és Mónika Lángé, Universitat Hamburg. 1521-ben Bryan Anslay angolra, 
1475-ben Brugge-ben egy ismeretlen szerző flamandra fordította.

5. Le Livre des Trois Vertus ou Le Trésor de la Cüé des Dames. 1405 tavasza és 
novembere között készült, a Le Livre de la Cüé des Dames megírását követően. Kora 
társadalmának női szerepeit rangsorolja, és mutatja be részletesen. A műben újra 
felbukkannak az Esz, Becsület és Igazságosság alakjai. Az első fejezetben király
nőknek, hercegnőknek és nemesasszonyoknak ad részben társasági íllemszabá-
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lyokkal kapcsolatos, részben pedig praktikus tanácsokat. A második fejezetben az 
udvarhölgyekhez és az alcsonyabb rangú nemesasszonykhoz szól, a harmadik 
részben pedig a polgárnőkhöz és a közrendűekhez fordul. Néhány kérdés: Hogyan 
kerüljük el az udvari flörtöket? Hogyan bánjunk ellenségeinkkel és irigyeinkkel? 
A gyermeknevelésről. (Kivonatok találhatóak Mathilde Laigle munkájában, Le Livre 
des Trois Vertus de Christine de Pisán el són milieu kistorique el lüteraire. Paris, 1912.)

6. L ’Avision. 1405-ös keltezéssel, Christine legfontosabb életrajzi forrása. Egy 
álom-víziót mesél el, melyben Christine az alábbi allegórikus figurákkal találkozik: 
Lábéra (Franciaország megszemélyesítője, aki gyermekeinek polgárháborúját 
gyászolja és sürgeti Christine-t, hogy folytassa az írást), Dame Opinion és Dame 
Philosophie, akiknek Christine elmeséli saját életét. (Mary LouisTowner, Catholic 
University of America, 1932.)

7. Le Livre du corps depolicie. 1406-1407, három részből álló értekezés, John  of 
Salisbury Policraticusii inspirálta, A világban való eligazodást segíti, királyoknak, 
hercegeknek és másoknak ajánlja a különböző rangoknak megfelelő helyes 
viselkedést. Christine e művében szerv-analógiával él, mindegyik társadalmi réteget, 
egy-egy emberi testrésznek felelteti meg.

8. Sept psaumes allegorisés. 1409 júniusa és 1410 januárja között írta Nagylelkű 
Károly, Navarra királyának megrendelésére. Hét zsoltárt mutat be (6, 31, 37, 50, 
101, 129, 142), mindegyiket szöveges elmélkedés kísér, mely sokkal inkább 
személyes, mint szövegmagyarázó jellegű.

9. Le Livre des fais d’armes et de. chevalerie. 1410 után keletkezett. Kézikönyv lovagok 
számára, mely nagyrészt J  ean de Vignai fordításának felhasználásával Vegetius De 
re milüari könyvének megállapításait tartalmazza.

10. Le Livre de la Paix. 1412 szeptembere és 1414 január 1. között készült. 
Kézikönyv a trónörökös, Lajos, Guyenne grófja számára.

11. L ’Epistre de la prison de vie humaine. vigasztalásjean de Berry lányának, Marié 
de Berrynek ajánlva, akinek családjában több haláleset történt, melyek nyomában 
polgárháborús nyugtalanság tört ki. Christine-t Pseudo-Seneca De remediisfortvi- 
torum és Bcethius Consolatio philosophiae című műve és talán Vincent de Beauvais 
levele, a Consolatio pro morte amid ihlette.
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